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Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos (LKTA) nariai – smulkaus ir vidutinio verslo įmonės, 

teikiančios radijo ir televizijos programų retransliavimo bei transliavimo, interneto prieigos ir kitas 

elektroninių ryšių paslaugas – 2015 m. birželio 10–12 dienomis surengė XIX-ąją tarptautinę LKTA 

konferenciją „Retransliavimo veikla: dabartis ir ateitis“.  

Konferencijoje buvo svarstomi klausimai, susiję su  retransliuojamų televizijos programų  nauju 

reglamentavimu, iššūkiais nustatant šios veiklos reguliavimo principus ir parenkant atitinkamas  

priemones. 

Konferencijoje dalyvavo LKTA nariai, Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės, Lietuvos 

radijo ir televizijos komisijos, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos, Lietuvos ir užsienio 

šalių transliuotojų ir elektroninių ryšių tinklų aparatūros gamintojų atstovai. 

Konferencijos metu buvo konstatuota, kad 2014-06-13 LKTA XVIII konferencijos rezoliucija 

paskatino reguliuojančias institucijas bendradarbiauti su retransliuotojais bei domėtis jų problemomis, 

o 2015-05-21 priimti LR Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimai numatė eilę priemonių, 

siekiančių patobulinti visuomenės informavimo teisinį reglamentavimą, įskaitant ir retransliavimo 

veiklą, ir jį pritaikyti prie pasikeitusios geopolitinės situacijos siekiant sustiprinti informacinės erdvės 

apsaugą nuo Lietuvos nacionalinio saugumo interesams kenkiančios informacijos, Tačiau  

konferencijoje nagrinėti klausimai parodė, kad daug retransliavimo veiklos reglamentavimo aspektų 

turėtų būti patikslinta ir konkretizuota  Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos radijo ir 

televizijos komisijos rengiamuose šio įstatymo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, ir kad 

retransliavimo veikla labai priklausys nuo Visuomenės informavimo pakeitimo įstatyme numatytų 

priemonių praktinio taikymo realizuojant atskiras įstatymo nuostatas ,  todėl nuspręsta: 

 šiandien televizijos programų paketų platinimo paslaugų rinkose veikiančių ūkio subjektų veiklos 

reglamentavimas ir reguliavimas vis dar atsilieka nuo sparčiai besivystančių technologijų ir naujų 

paslaugų teikimo galimybių, kurios iš esmės keičia šių paslaugų vartotojų poreikius ir elgseną bei 

įtakoja šalies informacinį saugumą  ir šiose rinkose veikiančių ūkio subjektų veiklos rezultatus;  

 naujos technologijos ir neatnaujintas  teisinis reguliavimas sukuria  spragas bei sudaro galimybes 

neteisėtoms televizijos programų paketų platinimo paslaugoms (retransliavimui ir televizijos 

programų platinimui internete) elektroninių ryšių tinklais.. Reguliuojančios institucijos, autorių ir 

gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociacijos ir patys transliuotojai neturi pakankamai 

galimybių bei resursų nors kiek efektyviam tokios nelegalios veiklos užkardymui. Dėl to būtina 

sutelkti dėmesį ir imtis kryptingų bei koordinuotų veiksmų kovojant su nelegaliu televizijos 

programų paketų platinimo paslaugų paplitimu ir jo nuolatiniu augimu. Pažymėta, kad policija ir 

kitos teisėsaugos institucijos vis dar neturi pakankamų finansinių ir  teisinių instrumentų kovai su 

neteisėtu televizijos programų paketų platinimu Lietuvos gyventojams ir kad tokia situacija kenkia 

šalies informaciniam saugumui, nes uždraustos retransliuoti TV programos yra lengvai 

pasiekiamos naudojant kitas priėmimo technologijas, kurios šiuo metu nėra teisiškai 

reglamentuotos arba tokias paslaugas teikia neteisėtai veikiantys asmenys; 

  vis dar aktualūs išlieka   Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (toliau – LRTK) ir Lietuvos ryšių 

reguliavimo tarnybos (toliau – RRT), kompetencijų  bei   Visuomenės informavimo įstatymo 

(toliau – VIĮ) ir Elektroninių ryšių įstatymo (toliau – ERĮ) taikymo sričių  klausimai, ypač 

vertinant  LRTK ir RRT santykius su teisėsaugos institucijoms bei jų bendrus veiksmus 

užkardinant nelegalią televizijos programų platinimo veiklą, o taip pat LRTK ir RRT sprendimų 

įtaką retransliuotojų santykiams su paslaugų vartotojais;  



 

 VIĮ pakeitimus įgyvendinamųjų  teisės aktų nuostatos,  kurios įsigalios nuo 2015 spalio 1 d. ,  iš 

esmės lems  televizijos programų paketų platinimo paslaugų reglamentavimą ir jos turi būti 

nustatyta tvarka aptartos, išdiskutuotos  ir  suderintos  su rinkos dalyviais, nes tik bendrais 

veiksmais galima laiduoti jų praktinį įgyvendinimą; 

 

Konferencijos dalyviai, siekdami atkreipti Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės bei 

atsakingų institucijų dėmesį į problemas, su kuriomis susiduria įmonės, teikiančios televizijos 

programų paketų platinimo paslaugas:  

1. Tikisi, kad įgyvendinant Lietuvos Respublikos Visuomenės  informavimo įstatymo nuostatas  

pagaliau bus  pasiektas vienodų priežiūros reikalavimų taikymas visiems ūkio subjektams, kurie 

teikia  televizijos programų platinimo paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje; 

2. Ragina Vyriausybės įgaliotas institucijas – Kultūros ir Susisiekimo ministerijas bei 

visuomenės informavimo (turinio teikimo) paslaugų (VIP) bei elektroninių ryšių paslaugų 

(ERP) rinkas tiesiogiai reguliuojančias institucijas – LRTK ir RRT glaudžiai bendradarbiauti 

ir aiškiai apsibrėžti savo funkcijas bei reguliuojamas sritis (paslaugas), kuo daugiau dėmesio skirti 

kompleksiniam galiojančių teisės aktų tobulinimui ir naujų priemonių, kurios skatintų teisėtų ir  

modernių paslaugų diegimą visose šio verslo srityse, bei skirti daugiau pastangų bei finansinių 

resursų teisėtai veikiančių subjektų veiklos apsaugai užtikrinti;  

3. Teigia, kad tik sistemingi ir koordinuoti institucijų veiksmai gali paskatinti VIP ir ERP verslo 

plėtrą ir sėkmingą smulkių bei vidutinių įmonių veiklą;  

4. Kviečia Lietuvos ir užsienio transliuotojus bei autorių ir gretutinių teisių kolektyvinio 

administravimo asociacijas bendram darbui siekiant kuo labiau sumažinti neteisėtos prieigos prie 

TV programų platinimo paslaugų sklaidą; 

5. Primygtinai prašo Kultūros ir Susisiekimo ministerijų kartu su Vidaus reikalų ministerija, 

LRTK ir RRT neatidėliojant apsvarstyti būdus, kaip suteikti papildomus išteklius Policijos 

departamentui siekiant užtikrinti efektyvią kovą su neteisėtu televizijos programų paketų 

platinimu ir numatyti tam būtinų veiksmų planą, įtraukiant edukacinių priemonių (mokymų) 

naudojimą ir gerosios patirties mainus tarptautiniu lygmeniu; 

6. Prašo Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavesti Kultūros ministerijai išanalizuoti užsienio 

šalių gerąją praktiką ir kartu su kitomis susijusiomis institucijomis parengti kompleksinių 

sprendimų projektus dėl Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo, elektroninių ryšių 

įstatymų, autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo,  ATPK ir BK bei kitų susijusių teisės aktų 

pakeitimų, taip paruošiant Lietuvos Respublikos teisinės bazės retransliavimo, televizijos 

programų platinimo internete ir transliavimo srityje suderinimui su naujausiais Europos Sąjungos 

teisės aktais. LKTA pasirengusi aktyviai dalyvauti rengiant tokius projektus.  

 

Kviečiame paminėtas institucijas dialogui įgyvendinant mūsų pateiktus pasiūlymus bei 

informuojant apie tai visuomenę. Prašome Lietuvos Respublikos Vyriausybę iki 2015  m. rugsėjo 20 d. 

surengti susitikimą su Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos ir kitų Lietuvos retransliuotojų 

atstovais ir patvirtinti konkrečių priemonių planą pateiktiems pasiūlymams įgyvendinti.  

 

 

Vilnius, 2015-06-12 

 


